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IEY08 AUTUMN IN ITALY SWITZERLAND FRANCE  
เท่ียว... อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส 8วนั5คืน 

 

เทีย่วแบบจุใจกบั 3 ประเทศดงัยุโรป อิตาลี เมอืงมลิาน  ชม มหาวหิารแห่งมลิาน พระราชวงัมลิาน  
ถ่ายภาพกบัทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก สวิส พชิติยอดเขาทติลสิแห่งสวสิ ชอ้ปป้ิงเมอืงซุก  
เทีย่วเมอืงลูเซริน์ สะพานไมช้าเปล ฝรัง่เศส เมอืงกอลมาร ์เวนิสนอ้ย เมอืงปารสี หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ 

นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre ขึน้ชม มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 
น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ปี 

(บาท) 

เดก็ 2-11 ปี  

ไม่เสรมิเตยีง 

(บาท)  

พกัเดีย่ว / 

เดนิทาง 

ท่านเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ัง่ หมายเหต ุ

13-20 กนัยายน 66 61,900 ไม่มรีาคาเดก็ 

( Infant ไม่เกนิ 2 

ปี ราคา 14,500  

บาท) 

56,400 12,500 25  

18-25 กนัยายน 66 62,900 57,400 12,500 25  

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวซี่าและคา่บรกิาร 5,500 บาท << 
 
◼ FLIGHT 
 DEPARTURE  EY407      BKK-AUH       19.55-23.25 

          EY081      AUH-MXP       02.40-07.05 
RETURN         EY032     CDG-AUH        10.30-19.20 
                         EY402     AUH-BKK        21.40-07.20 
 

 

 

16:30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอรสายการบนิ 

สายการบนิเอทฮิดั แอร์เวย์ โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

ก่อนขึน้เครื่อง  

19:55 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY407 

23:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 

 

 

 

 
02:40 น.  น าท่านเดนิทางสู่ถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีเทีย่วบนิที ่EY081 

วนัทีส่อง    ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี– ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา – เมอืงมลิาน – พระราชวงัมลิาน – มหา
วหิารแห่งมลิาน - ซานตามารอีาเดลเลกราซเีอ - หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II 
 

                                                                                                                    

วนัทีห่นึ่ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะพกัเปลีย่นเครื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 

07:05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศ
อิตาลี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
พธิกีารทางศุลกากร (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 
6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง
และพิธีการ ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ
เรยีบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรบัอากาศเดนิทางสู่ 
น าท่านสู่จุดศูนย์กลางของ เมอืงมลิาน หรอืที่คนอิตา
เลยีนเรยีกว่า มลิาโน่ (Milano) (ระยะทาง 50 กม. / 1 
ชม.) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแข่งกับปารีส
ในประเทศฝรัง่เศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกจิของอติาล ี
นอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโก้ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงั 
และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่ อ เป็นต้น น าท่าน
ถ่ายภาพด้านหน้า มหาวิหารแห่งมลิาน (Duomo di 
Milano) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก ใช้
เวลาสรา้งร่วมกว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีว
แหลมที่ท าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรีูปป้ัน
หนิอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสงา่อยู่ 
จากนัน้พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกบั พระราชวงัมลิาน (Royal Palace of Milan)  เป็นที่ตัง้ของรฐับาลในเมืองมิ
ลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นศูนย์วฒันธรรมและเป็นที่ตัง้ของนิทรรศการศิลปะระดบั
นานาชาติ และเป็นที่จดัแสดงงานศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมยั คอลเล็กชนัทีม่ชีื่อเสยีงโดยร่วมมอืกบัพพิธิภณัฑ์
และสถาบนัทางวฒันธรรมทีม่ชีื่อเสยีงจากทัว่โลกเป็นประจ า พาท่านไปชมและ ช้อปป้ิงท่ี ห้าง Galleria Vittorio 
Emanuele II  เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คลุมด้วยหลงัคาทรงโค้ง ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงมลิาน  
 อสิระอาหารเทีย่งและเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
เดนิทางสู่ เมอืง Lomazzo (ระยะทาง 35 กม. / 1 ชม.)  เป็นเมอืงตัง้อยู่กึง่กลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนยก์ลาง

ประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ของเมอืงก่อตัง้ขึน้บนยอดเขาทีต่ัง้อยู่ในหุบเขาทางฝัง่ขวาของลูรา   

ทีพ่กั: Just Hotel Lamazzo Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ

อิตาล ีตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ในเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของ

เมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดงั, มี

โบสถ์, พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเก่าอยู่มากมาย  พาทุกท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจกบั ทะเลสาบโคโม่ 

(Lake Como) ขึน้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ใน แควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ไม่ไกลจากเมอืง

มลิาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกบัพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตาราง

กิโลเมตร จึงท าให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศอิตาลี และยงัเป็น

ทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดเป็นอนัดบั 5 ในยุโรปดว้ยความลกึกว่า 400 เมตร รูปร่างลกัษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ท า

ใหน้ึกถงึ Y ท่ีกลบัด้านท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก เป็นผลมาจากการละลายของธารน ้าแขง็รวมกบัการกดัเซาะของแมน่ ้า 

Adda โบราณ ท าใหเ้กดิทางแยกเป็นตวั Y และยงัเป็นทะเลสาบมทีวิทศัน์ทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก และ มหา

วหิารโคโม่ (Cattedrale di S.Maria Assunta) เป็นมหาวหิารโรมนัคาธอลกิหลกัใจกลางเมอืงโคโม่ ใช้เวลาการ

สรา้งยาวนานเกอืบ 400 ปี สรา้งเพื่ออุทศิใหก้บัพระแม่มาร ี

 
 
 
 
 
 

 

 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( ระยะทาง 203 ก.ม. / 3 

ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูงอยู่ในรฐัออบวลัเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ 
จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง กลาง เป็นที่ตัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึ้นสู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะ
ได้สมัผสักบักระเช้าทรงกลมที่เรยีกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได้ 360องศาใน
ขณะทีเ่คลื่อนทีข่ึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ 

วนัทีส่าม    เมอืง Lomazzo – เมอืงโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมอืงแองเกลิเบริก์ สวติเซอรแ์ลนด ์– ยอดเขาทติลสิ – ถ ้า
น ้าแขง็ – สะพานแขวน – เมอืงลูเซริน์ – สงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล - Schwanenplatz  
  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็                                                           
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชยี) บนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที2่)   
 จากนัน้พาท่านชม สะพานแขวน (TITLIS CLIFF WALK) สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอด

เขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู3,000 เมตร และ ชม ถ ้าน ้าแขง็ (Glacier cave) ทีส่วยงามและ

เดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา ใหท้่านไดอ้สิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริ์น (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้ม

ไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาท)ี  จากนัน้ น าท่านชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถึงการสละชพีอย่างกล้าหาญของทหารสวิตทีเ่กดิ

จากการปฏวิตัิในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถึง 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่าน แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซึ่งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริ์นเป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิl

ตลอดแนวสะพาน อิสระเดนิเล่นที่ Schwanenplatz  ที่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลกัส าหรบันักท่องเที่ยวที่มาเยอืนลู

เซริน์ ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของทะเลสาบลูเซิรน์ มรีา้นคา้มากมายทีน่ี่ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร มโีรงงานนาฬกิาโรเล็กซ์

ในบรเิวณนี้ดว้ย รา้นคา้รอบๆขายงานฝีมอืสวสิทอ้งถิน่ รา้นคา้บางรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอ็คโกแลต เครื่องประดบั 

ฯลฯ   

เยน็        รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที3่) 

ทีพ่กั: Ibis Style Luzern 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

น าท่านเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 12 กม. / 30 นาท ี) 
เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมอืงที่ติดอนัดบั
หนึ่งในสบิของโลกเมอืงที่สะอาดที่สุด เป็นเมอืงเก่าที่คงความ
สวยงามของพืน้หนิแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรกัเมอืงนี้ สิง่ที่
จะท าให้ท่านประทบัใจคอืรู้สกึได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาด
อาจเป็นเพราะเมอืงนี้ตัง้อยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปป้ิงที่ Lohri 
AG Store ทมีนีาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลอืกซื้อเลอืกชม
อ าทิ  เ ช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่  เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรัง่ เศส 
(ระยะทาง 174 ก.ม. / 2.30 ชม.)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที5่) 

จากนัน้ท าท่านเดนิทางชม เมอืงกอลมาร์ทีไ่ด้รบัการอนุรกัษ์ให้
เป็นเมอืงที่ยงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมอืงโบราณไว้ ทัง้พพิธิภณัฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด 
น ้าพุ รูปป้ัน รา้นคา้ต่างๆ ปัจจุบนัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “Little Venice” (la Petite Venise) ตดิอนัดบัเมอืงโร
แมนตกิเป็นอนัดบัตน้ๆ ของฝรัง่เศส เวนิสน้อย เป็นชื่อทีม่อบใหก้บัเสน้ทางในเมอืงกอลมาร์ ชื่อนี้น่าจะมาจากแนว
บา้นทัง้สองฝัง่แม่น ้าซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืง เขตนี้เริม่ตน้หลงั Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และ
ไปยงัสะพาน Turenne และ Saint-Pierre  เดมิทเีป็นทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนผูผ้ลติไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพาย
เรอืในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง 
(Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของไวน์ชัน้เลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงของ
แคว้นเบอร์กันดี (Burgundy region เป็นเมืองหลวงที่มคีวามส าคญัด้านประวตัิศาสตร์ของแคว้นเบอร์กนัดแีละ
ฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ในเรื่องของการผลติไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกีย่วกบัไวน์
และการปลูกองุ่นแล้ว เมอืงดจีองยงัเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามเกี่ยวพนักบัครสิต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมี
โบสถ์ครสิตจกัรจ านวนมากภายในเมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที6่) 

                   ทีพ่กั : Ibis style Dijon Central 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ี ่      เมอืงลูเซริน์ – เมอืงซกุ - Lohri AG Store - เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ประเทศฝรัง่เศส - เวนิสน้อย - เมอืงดจีอง  
                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ เมืองปารสี (Paris) (ระยะทาง 315 

กม. / 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ

ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน ผูค้นเรยีกปารสีว่า "เมอืง

แห่งความรกั" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นเมอืงแห่งศลิปะ รอบเมอืงยงัมสีถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่

เหมอืนทีไ่หนในโลก ถ่ายรูปสวยๆไดห้ลายมุมเลยทเีดยีว  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) 

พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-

Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกบัประวตัิ

เมอืงปารสีตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ตม็

ไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-

ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนัน้น าท่าน

เย่ียมชมด้านนอก พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็น

พพิธิภณัฑ์ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัทีสุ่ดของเมอืงปารสี จากผลงาน

ที่จดั  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานที่ท า

ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัระดบัโลก อิสระช้อปป้ิงกนั

ท่ี หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free เป็นหา้งชื่อดงัใจ

กลางกรุงปารสี ซึ่งคุณจะได้พบกบัสนิค้าแบรนด์ชัน้น าต่างๆ

จากทัว่โลก หา้ง La Samaritaine เปิดตวัอย่างเป็นทางการอกี

ครัง้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็น

ห้างสรรพสนิคา้คอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย ้าถึงเสน่ห์ของชาวปารสี ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ 

รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดแห่ง

หนึ่งของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบนัมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศ

และนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง 

เยน็               รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที9่)  
ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้    เมอืงดจีอง - เมอืงปารสี -  ล่องเรอืแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช – พพิธิภณัฑล์ูฟร ์- หา้งปลอดภาษ ีBenlux duty 
free -  หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่0) 

ถ่ายภาพด้านหน้ากบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งใน
แลนด์มาร์คส าคญัของประเทศฝรัง่เศส ตวัอาคารก่อสร้างโดย
โครงเหลก็ทัง้หมด มคีวามสงูประมาณ 300 เมตร (เทยีบกบัตกึ
ประมาณ 75 ชัน้) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อ
ของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทัง้
วศิวกรและสถาปนิกชื่อดงัของฝรัง่เศสในยุคนัน้ ซึ่งเชี่ยวชาญ
ดา้นการก่อสรา้งงานเหลก็โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่
ใช้เป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิตัิประเทศฝรัง่เศส และเพื่อแสดงถึงความร ่ารวย 
ยิง่ใหญ่ จากนัน้ทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นัง่รถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre เปิดใหบ้รกิารเมื่อช่วงฤดู
ร้อนปี 1990  ได้มกีารสร้างและปรบัปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนักระเช้าไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและ
ขนส่งผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ลา้นคนต่อปี การเดนิทางใชเ้วลา 90 วนิาทแีละเป็นไปโดยอตัโนมตั ิจากนัน้พาทุกท่านไป
ที่ มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซิลกิ้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris)  สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 
“หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” จุดท่องเทีย่วยอดฮติ ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร ์(La butte Montmartre) สงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีวในกรุงปารสี ถ้ามองจากจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล 
อาบาด ี(Paul Abadie) สถาปนิกทีถู่กคดัเลอืกจากสถาปนิกทัง้หมด 77  ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเกอืบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่1) 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาทเ์ลท็จ าหน่าย
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง
โปรโมชัน่พเิศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  

เยน็           อสิระเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีห่ก    เมอืงปารสี -  หอไอเฟล - นัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวหิารซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ - 
เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

 
 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ที1่2)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-
ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

10.30 น.    เดนิทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  
19.20 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 
21.40 น.   เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 
 

07.20 น.      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลบัวนัหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทัง้นี้การเปลีย่นทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลกัส าคญั 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทางออกและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศอติาล ี

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

ประเทศอิตาลี ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แต่วนัที ่01 มถิุนายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกีย่วกบัโควดิทัง้หมด ตัง้แต่วนัที ่01 ตุลาคม 2565 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ทา่นและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารท าวซี่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

วนัทีแ่ปด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 

                                                                                                                     

วนัทีเ่จด็   เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีแวะพกัเปลีย่น 
เครื่อง      อาหาร เชา้ 

 

                                                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนั

เดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กวา่ 3หน้า) **กรณุา

ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพร้อม

พร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิขึน้

จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิ

เช่น ค่าวซีา่ คา่มดัจ าตวัเครื่องบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอือื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนักอ่นการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิ

ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋

เครื่องบนิ ค่าโรงแรม หรอือืน่ๆ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอยา่งหนึง่ ไม่สามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่าย

พกัเดี่ยวเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตียงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมี

เทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บรษิัทขอจดัที่พกัในเมอืงใกล้เคยีงแทน โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี



 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกือบ

ทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นัง่เป็น Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่

สามารถเลื่อนวนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถาม

ราคาอกีครัง้ และการจดัทีน่ัง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไป

เพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยั

เครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีค่าปรบั

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้

ติดเชื้อโควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกันครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เข้ารบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศกึษา

ขอ้มูลเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทไีด้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถ

แจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันี

โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเทีย่ว  ที่บงัคบัใหบ้รษิัทน าเทีย่ว ท า

ประกนัเฉพาะอุบตัิเหตุในการเดนิทางเท่านัน้  แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้

แผนเติมจากเวบ็ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิม่เติมสามารถแจ้งความ

ประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซี่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  



 
 
 
 
 
 
 
 

5. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR /ท่าน  ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ไดร้บัการอนุมติัจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบริษทัขอเกบ็

เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี่/

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษิัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กบั FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชื้อ

โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจาก

เจ้าหน้าทไีด้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บรษิัทฯ  ซึ่งความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จาก

บริษัท  มากกว่าข้อบังคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคบัให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ

เดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD 

INSURANCE ไดก้รณีท่านตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

13. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผู้เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 25-30 วนัท าการ 

ผู้สมคัรต้องเดินทางมาแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมือ ตามวนัเวลานัดหมายย่ืนวีซ่า 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส าหรบัย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 

 

1. พาสปอรต์เล่มปัจจุบนั (Passport) 

มอีายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย และมจี านวนหน้าคงเหลอื ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื่อใหท้างสถานทูตตดิแปะหน้าวซี่าเชงเกน้ 
(หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจดัส่งใหก้บัเจา้หน้าท)ี 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอรต์เล่มเก่าของท่าน เคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ อเมรกิา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอรต์เล่มเก่า และส าเนาหน้าวซี่าทีเ่คยไดร้บั จดัส่งใหก้บัทางบรษิทัฯ  
 
 

2. รปูถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5เซน็ติเมตร) 
รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใส่เครื่องประดบั, หา้มใส่คอนแทคเลนส,์ หา้มเหน็
ฟันโดยเดด็ขาด รูปถ่ายตอ้งเปิดใหเ้หน็หน้าผาก และเหน็ใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

( ใ บ ห น้ า ใ ห ญ่  ชัด เ จน  70 -80  % 
ของขนาดภาพ) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 
 
3. เอกสารส่วนตวั (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เติม (ถ้าม)ี ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหย่ารา้ง / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมกีารเปลีย่นแปลง) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

ดงันี้ 
- ส าเนาสตูบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเดก็) 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร 
  (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 
กรณีเดก็อายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

- ส าเนาสตูบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเดก็) 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร 
  (ของบดิาและมารดา ทีม่อี านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา และมารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา และมารดา 
 
โดยต้องมใีบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบดิาเพยีงผู้เดียว จะต้องมหีนังสอื

รบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาเพยีงผู้เดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้
บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ได้เดนิทางกบับดิา-มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตรเดนิทางกบั
บุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอ
ตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรอืผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวนันัด



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายทีเ่ดก็แสดงตวัยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซน็เอกสารต่อหน้า
เจา้ทีท่ีร่บัยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้
มอี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
จากนัน้ ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับ

ภาษาองักฤษ) ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมตัิให้เด็กเดนิทางไปต่างประเทศ 
ก่อนน าส่งบรษิทัทวัร ์(สามารถขอดูตวัอย่างไดท้ีแ่ผนกวซี่าของบรษิทัทวัร)์ 

 
4. หลกัฐานการงาน  / หนังสือรบัรองการท างาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   
โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่ว (โดยไม่ตอ้งระบุ
ชือ่ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมาปฏบิตัิงานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทบัตราบริษัท 
และลงนามผูม้อี านาจอย่างชดัเจน 
(เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้) 
a. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัทฯ 

(DBD) 
(คดัส าเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
b. กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการศกึษา ฉบบัจรงิ จากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่

รบัพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน 

(เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้) 
c. กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    
วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์่วมกนั 
(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
d. กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง

เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร
ประกอบการพจิารณา อาท ิรูปถ่าย, สญัญาเช่า, สญัญาซื้อขาย, ใบเสรจ็รบัเงนิ, โฉนดทีด่นิ, หลกัฐานอา้งองิอื่นๆ ฯลฯ 

(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงิน (Financial evidence) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
5.1.1  Bank Certificate หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร ระบุสกุลเงนิ EUR 

(สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 
 5.1.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคาร (1ชุด / ผูส้มคัรเพยีง 1ท่าน) 

กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมยีอดเงนิคงเหลอื
อยู่ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้า่ย
ไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลบัสู่ภูมลิ าเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 
 
a. กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนังสอืรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร เพื่อสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหก้บับุคคลอื่น 
(สะกด ชื่อ-สกุล เจา้ของบญัช ีและผูส้มคัร เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูใ้หก้ารสนับสนุน (1ชุด / ผูส้มคัรเพยีง 1ท่าน) 
กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมยีอดเงนิคงเหลอื
อยู่ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้า่ย
ไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลบัสู่ภูมลิ าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขยีนจดหมายชี้แจงความสมัพนัธร์ะหว่างกนั พร้อมระบุ
วนัถุประสงคใ์นการสนับสนุน และวนัเดนิทางทีไ่ปท่องเทีย่วตามโปรแกรมทวัร์ 

 (โปรดตดิต่อบรษิทัฯ เพื่อขอดูตวัอย่าง) 
 
หมายเหตุ: ส าหรบัประเทศอติาล ีและสาธารณะรฐัเชก็ 
ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้จ าเป็นตอ้งเป็นบดิา/มารดา/พี-่น้องทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้ 
!! 
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จ าเป็นตอ้งขอจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้ 

จ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หน้าทีธ่นาคาร ประทบัตราส าคญั พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร เท่านัน้ 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวตักิารไดร้บัวคัซนี ฉบบัภาษาองักฤษ International ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส่วนตวั ส าหรบัย่ืนค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรบัยื่นวซี่าท้ายโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษิัทฯ ต้องน าส่งขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมตัิค าร้องขอวซี่า และทางบรษิัทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวตั/ิขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 
 เมื่อท่านช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร์เรยีบร้อย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งใหก้บับรษิทัฯ
ทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 
ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เติมจากทางบรษิัท ใคร่
ขอความร่วมมอืใหท้่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบริษทั เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซี่าแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารทุกฉบบัท่ีใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทัไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เชค็ลิสต์ส าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื่อ รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทาง 
พรอ้มกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบรษิทัฯ 

 
โปรแกรมทวัร ์:       วนัทีเ่ดนิทาง :       

ชื่อ-สกุล ผูส้มคัรวซี่า (ENG) :      บรษิทัทีจ่องทวัร ์:      

เอกสารประกอบการขอสมคัรวีซ่า 
ส าหรบัน าส่งบริษทัทวัร ์

ฉบบัจริง 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 
อื่นๆ 

Passport (หนังสอืเดนิทาง เล่มปัจจุบนั)    

Passport (หนังสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถา้ม ีโปรดระบุจ านวน 
....... เล่ม 

   

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสอืรบัรองสถานะการ
ท างาน) 

   

Certificate of Study (หนังสอืรบัรองสถานะการศกึษา)    

Bank Certificate (หนังสอืรบัรองฐานะทางการเงนิ จาก
ธนาคาร) 

   

Bank Statement (รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมคัรวซี่า เซน็ชื่อเหมอืนพาสปอรต์) 
   

เอกสารส่วนตวั  
- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสตูบิตัร 
- ส าเนา ทะเบยีนบา้น 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดัส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชือ่หมอืนพาสปอรต์:            
  
 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนลงนาม และน าเอกสารส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์ตามล าดบั 
ทัง้นี้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจรบัเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผู่ส้มคัรจดัส่งมาเท่านัน้. 

 
แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส่วนตวั ย่ืนค าร้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่าของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

ช่ือ/รหสั รายการทวัร ์และวนัท่ีเดินทางท่องเท่ียว โปรดระบุ …………………………………………………… 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั ตรงกบัพาสปอรต์ (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ ตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

- ส าเนา ใบทะเบยีนสมรส 
- ส าเนา ใบหย่ารา้ง 
- ส าเนา ใบเปลีย่นชื่อตวั 
- ส าเนา ใบเปลีย่นนามสกุล 
- ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส าเนา บตัรขา้ราชการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล์ .......................... 

9. รายไดต้่อเดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉันสาม ี(ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่ารา้ง   ⃣   หมา้ย 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ........... .......... 

12. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที่เกดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ท่านม ีPassport เลม่เก่าลา่สุด หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอาย ุ................. ยงัคงอยู่/สญูหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอาย ุ................. ยงัคงอยู่/สญูหาย ............... 

15. บุคคลทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วดว้ยในทรปิ และความสมัพนัธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชื่อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพนัธ ์................. 

      15.1 ชื่อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอรต์ ........................ ความสมัพนัธ ์................. 

 

16. ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่า หรอืไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรด

ระบุ 

       16.1 วซี่าของประเทศทีเ่คยถกูปฏเิสธ .......................... วนั/เดอืนปี ทีถู่กปฏเิสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถกูปฏเิสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทีถู่กปฏเิสธ ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ ....................... วนั/เดอืนปี ทีถู่กปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

18. ท่านเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า 

............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

19. ท่านเคยพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen ก่อนหน้านี้ 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 

20. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ย ในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทาง และระหว่างพ านัก (ตรงกบัใบสมคัรวซี่าส่งสถาน

เอกอคัคราชทูต) 

                 ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/

องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         กรณีวี
ซ่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    

พร้อมจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิัทฯ ขอสงวน
สทิธิ ์  ไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใช้ยื่น
สถานทูต เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มลู
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวซี่า 



 
 
 
 
 
 
 
 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบับจรงิได้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้
ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ได้แก่ ชื่อบรษิัท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนที่ไดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่
งาน 

 
 เมื่อท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรบัยื่นวซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรบัยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สปัดาห ์ก่อนถงึวนันัดหมายยื่นวซี่า 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า เพื่อใหส้ถานทูตดูประวตักิารเดนิในช่วงทีผ่่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้  
 


